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ലകേ. എന. ബസാലെകഗസാപേസാല,
തവിരുവനന്തപുരസം, അദവ്യക്ഷന,
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  അനുബനസം I

വവികയസാജനക്കുറവിപള്ള്

പേരമ്പരസാഗത  കേളള്ള്   വവ്യവസസായസം  കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുകേയുസം   വവികേസവിപവിക്കുകേയുസം
ലചെയ്യുന്നേതവിനുസം  ഈ  കമഖലെയവില  ലതസാഴവിലെവില  ഏര്ലപടവിടള  ആളുകേളുലട  ലതസാഴവില
സസംരക്ഷണവസം കക്ഷമവസം ഉറപ്പുവരുത ത്തുന്നേതവിനുമസായവി  കകേരള  കേളള്ള്  വവ്യവസസായ വവികേസന
കബസാര്ഡള്ള്  രൂപേതീകേരവിക്കുന്നേതവിനസാണള്ള്  ഈ നവിയമനവിര്മസാണസം ലകേസാണ്ടുവരുന്നേതള്ള്.  എന്നേസാല,
പ്രസ്തുത ലെക്ഷവ്യങ്ങള നവിറകവറ്റുന്നേതവിനള്ള് അനുകയസാജവ്യമസായ പ്രസാകയസാഗവികേ സമതീപേനസം വവ്യവസ്ഥകേളവില
പ്രതവിഫലെവിക്കുന്നേവില.

കേളള്ള്  വവ്യവസസായസം  കനരവിടുന്നേ  പ്രധസാന  പ്രതവിസനവി  ആവശവ്യതവിനള്ള്  കേളള്ള്
ലെഭവ്യമസാക്കുന്നേതവിനള്ള്  പേരവ്യസാപ്തമസായ  ലതങ്ങുകേളുലട  അഭസാവമസാണള്ള്.  ഈ  കേസാരവ്യതവില  പ്രസാകയസാഗവികേമസായ
പേരവിഹസാരമസാര്ഗ്ഗങ്ങള  അവലെസംബവിക്കുവസാന  സസാധവിച്ചവിലലങവില  വവ്യസാജ  കേളള്ള്  വവ്യസാപേകേമസായവി
ഉപേകയസാഗവിക്കുകേയുസം ആയതള്ള് ഈ കമഖലെയുലട വവിശസ്വസാസവ്യത ഇലസാതസാക്കുകേയുസം ലചെയ്യുന്നേതസാണള്ള്.

പേരമ്പരസാഗത  കേളള്ള്  വവ്യവസസായലത  കപ്രസാതസാഹവിപവികണലമന്നേള്ള്  പേറയുകമ്പസാള
കേളവിലന  ഗുണനവിലെവസാര  പേരവികശസാധനയ്ക്കള്ള്  സര്കസാര്  യസാലതസാനസം  ലചെയ്യുന്നേവില.   കേളള്ള്
വവ്യവസസായ വവികേസന കബസാര്ഡള്ള് നവിലെവവില വരുകമ്പസാള ഗുണനവിലെവസാര പേരവികശസാധന നടതവി
ശ ത്തുദമസായ കേളള്ള് ഉപേകഭസാകസാകളകള്ള് നലകേസാന നടപേടവി സസ്വതീകേരവികണസം.  കബസാര്ഡള്ള് കേളള്ള്
ഷസാപ്പുകേള   ഏലറടുതള്ള്  നടത ത്തുകമ്പസാള  ലതസാഴവിലെസാളവികേള  അവഗണവികലപടസാതവിരവികസാന
ജസാഗത  കവണസം.   അസംഗതീകൃത  ലതസാഴവിലെസാളവികേലള  മസാത്രകമ  ഷസാപ്പുകേള  നടത ത്തുന്നേതവിനള്ള്
നവികയസാഗവിക്കുവസാന പേസാടുള.   കൂടസാലത കേളള്ള്  വവ്യവസസായ ലതസാഴവിലെസാളവികേളകള്ള്  നവ്യസായമസായ
കവതനസം  ഉറപള്ള്  വരുത ത്തുന്നേതവിനള്ള്   വവ്യവസ്ഥകേളുസം  ഉളലപടുകതണ്ടതസാണള്ള്.   കമലപറഞ
കേസാരണങ്ങളസാല ബവിലവിലലെ വവ്യവസ്ഥകേകളസാടള്ള് വവികയസാജവിപള്ള് കരഖലപടുത്തുന.

 

ലകേ. ബസാബു (തൃപ്പുണവിത ത്തുറ) (ഒപള്ള്) 

തവിരുവഞ്ചൂര് രസാധസാകൃഷ്ണന (ഒപള്ള്)
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   അനുബനസം   II 

2021-ലലെ കകേരള കേളള്ള് വവ്യവസസായ വവികേസന 
കബസാര്ഡള്ള് ബവില

(സബ്ജകള്ള് കേമവിറവി റവികപസാര്ടള്ള് ലചെയ്ത പ്രകേസാരമുളളതള്ള്)

കകേരള സസംസ്ഥസാനലത പേരമ്പരസാഗത കേളള്ള് വവ്യവസസായസം
കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുന്നേതവിനുസം, വവികേസവിപവിക്കുന്നേതവിനുമസായവി  

ഒരു കേളള്ള് വവ്യവസസായ  വവികേസന കബസാര്ഡള്ള് 
രൂപേതീകേരവിക്കുന്നേതവിനുസം അതുമസായവി  

ബനലപടകതസാ  അതവിനള്ള് 
ആനുഷസംഗവികേമസായകതസാ  
ആയ കേസാരവ്യങ്ങളക്കുസം 

കവണ്ടവി വവ്യവസ്ഥ 
ലചെയ്യുന്നേതവിനുള

ഒരു

ബവില

പേതീഠവികേ.—കകേരള  സസംസ്ഥസാനലത  പേരമ്പരസാഗത  കേളള്ള്  വവ്യവസസായസം
കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുന്നേതവിനുസം,  വവികേസവിപവിക്കുന്നേതവിനുമസായവി ഒരു കേളള്ള് വവ്യവസസായ വവികേസന
കബസാര്ഡള്ള് രൂപേതീകേരവിക്കുന്നേതവിനുസം അതുമസായവി ബനലപടകതസാ അതവിനള്ള് ആനുഷസംഗവികേമസായകതസാ ആയ
കേസാരവ്യങ്ങളക്കുസം കവണ്ടവി വവ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന്നേതള്ള് യുകമസായവിരവിക്കുകേയസാല ;

ഭസാരത റവിപബവികവിലന എഴുപേതവിരണ്ടസാസം  സസംവതരതവില തസാലഴ പേറയുസം പ്രകേസാരസം
നവിയമമുണ്ടസാക്കുന:—

അദവ്യസായസം - I

പ്രസാരസംഭസം 

1. ചുരുകകപരുസം പ്രസാരസംഭവസം.—(1) ഈ ആകവിനള്ള് 2021-ലലെ കകേരള കേളള്ള് വവ്യവസസായ
വവികേസന കബസാര്ഡള്ള് ആകള്ള് എന്നേള്ള് കപേരള്ള്  പേറയസാസം.

1556/2021.
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(2)  ഇതള്ള്  2021  ലഫബ്രുവരവി   25-ാം  തതീയതവി   പ്രസാബലെവ്യതവില  വന്നേതസായവി

കേരുതലപകടണ്ടതസാണള്ള്.

2.  നവിര്വ്വചെനങ്ങള.—(1)  ഈ  ആകവില  സന്ദര്ഭസം  മറള്ള്  വവിധതവില

ആവശവ്യലപടസാത പേക്ഷസം,—

(എ) “ബബബര്ഡള്ള്” എന്നേസാല 3-ാം വകുപള്ള് പ്രകേസാരസം രൂപേതീകേരവികലപടുന്നേ കകേരള

കേളള്ള് വവ്യവസസായ വവികേസന കബസാര്ഡള്ള് എന്നേര്ത്ഥമസാകുന ;

(ബവി) “ചചയര്കപേഴ്സണ്”  എന്നേസാല  കബസാര്ഡവിലന  ലചെയര്കപേഴ്സണ്

എന്നേര്ത്ഥമസാകുന;

(സവി) “ചചഫള്ള്  എകവികേപ്യൂടതീവള്ള്  ഓഫതീസര്”  എന്നേസാല  13-ാം  വകുപള്ള്  പ്രകേസാരസം

നവിയമവികലപട കബസാര്ഡവിലന ചെതീഫള്ള് എകവികേപ്യൂടതീവള്ള് ഓഫതീസര് എന്നേര്ത്ഥമസാകുന ;

(ഡവി) “എലലകസള്ള് കേമതീഷണര്” എന്നേസാല 1077-ലലെ അബ്കേസാരവി ആകവിലന

(1077-ലലെ  1),  4-ാം വകുപള്ള്   (എ)  ഖണ പ്രകേസാരസം  സര്കസാര് നവിയമവിച്ച  ഉകദവ്യസാഗസ്ഥന

എന്നേര്ത്ഥമസാകുന;

(ഇ) "സര്കസാര്" എന്നേസാല കകേരള സര്കസാര് എന്നേര്ത്ഥമസാകുന;

(എഫള്ള്)  “അഅഗസം” എന്നേസാല കബസാര്ഡവിലന അസംഗസം എന്നേര്ത്ഥമസാകുന;

(ജവി) “നനര്ണയവികലപട” എന്നേസാല ഈ ആകള്ള് പ്രകേസാരസം ഉണ്ടസാകവിയവിടള

ചെടങ്ങളസാല നവിര്ണയവികലപട എന്നേര്ത്ഥമസാകുന;

(എച്ചള്ള്) "ലറഗുകലെഷന" എന്നേസാല ഈ ആകവിന കേതീഴവില കബസാര്ഡള്ള് ഉണ്ടസാക്കുന്നേ

ലറഗുകലെഷനുകേള എന്നേര്ത്ഥമസാകുന;

(ഐ) "സസംസ്ഥസാനസം" എന്നേസാല കകേരള സസംസ്ഥസാനസം എന്നേര്ത്ഥമസാകുന;

(ലജ) “  കളള ” എന്നേസാല 2002-ലലെ കകേരള അബ്കേസാരവി കഷസാപള്ള് ഡവികസസാസല

ചെടങ്ങളവിലലെ  2-ാം  ചെടസം  (എന)  ഖണപ്രകേസാരസം  നവിര്വ്വചെവിച്ച  പ്രകേസാരമുള  കേളള്ള്

എന്നേര്ത്ഥമസാകുന;

(ലകേ) “കളളഷബപള്ള്”  എന്നേസാല  2002-ലലെ  കകേരള  അബ്കേസാരവി  കഷസാപള്ള്

ഡവികസസാസല ചെടങ്ങളവിലലെ 2-ാം ചെടസം  (സവി)  ഖണപ്രകേസാരസം നവിര്വ്വചെവിച്ച പ്രകേസാരമുള കേളള്ള്

ഷസാപള്ള് എന്നേര്ത്ഥമസാകുന.
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അദവ്യസായസം   - II

കബസാര്ഡവിലന രൂപേതീകേരണസം

3.  കബസാര്ഡവിലന രൂപേതീകേരണസം.—(1)  സര്കസാര്,  ഈ ആകവിലന  പ്രസാരസംഭതവിനള്ള്
കശഷസം കേഴവിയുന്നേത്ര കവഗസം,  ഗസറള്ള്  വവിജസാപേനസം വഴവി,  ഈ ആകവിന കേതീഴവില അതവിനള്ള്
നലകേവിയവിടള  അധവികേസാരങ്ങള  വവിനവികയസാഗവിക്കുന്നേതവിനുസം  ചുമതലെകേള  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നേതവിനുമസായവി,
"കകേരള  കേളള്ള്  വവ്യവസസായ  വവികേസന  കബസാര്ഡള" എന്നേ  കപേരവില  ഒരു  കബസാര്ഡള്ള്
രൂപേതീകേരവികകണ്ടതസാണള്ള്.

(2)  കബസാര്ഡള്ള് ശസാശസ്വത പേവിനതുടര്ച്ചസാവകേസാശകതസാടുസം ലപേസാതുമുദ്രകയസാടുസം കൂടവിയതുസം
ഈ  ആകവിലലെ   വവ്യവസ്ഥകേളകള്ള്  വവികധയമസായവി  സ്ഥസാവരവസം  ജസംഗമവമസായ  സസ്വത്തുകള
ആര്ജവിക്കുവസാനുസം  കകേവശസം  വയ്ക്കുവസാനുസം  കകേലയസാഴവിയുവസാനുമുള  അധവികേസാരകതസാടു
കൂടവിയതുസം കേരസാറവില ഏര്ലപടസാനുസം ഈ ആകവിലന ആവശവ്യങ്ങള നടപവിലെസാക്കുന്നേതവിനസായവി
എലസാ കേസാരവ്യങ്ങളുസം ലചെയ്യുവസാനുമുളള അധവികേസാരകതസാടുകൂടവിയതുമസായ കമലപറഞ കപേരവിലുള
ഒരു  ഏകേസാസംഗതീകൃത  നവികേസായസം  ആയവിരവിക്കുന്നേതുസം  പ്രസ്തുത  കപേരവില  വവ്യവഹരവിക്കുകേയുസം
വവ്യവഹരവികലപടുകേയുസം ലചെകയ്യേണ്ടതുമസാകുന.

(3) കബസാര്ഡവിലന ആസ്ഥസാനസം തവിരുവനന്തപുരസം ആയവിരവിക്കുന്നേതസാണള്ള്.

(4)  കബസാര്ഡവില  ഇതവിനുകശഷസം  വവ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുന്നേ  പ്രകേസാരസം  സര്കസാര്
നവിയമവിക്കുന്നേ തസാലഴപറയുന്നേ അസംഗങ്ങള ഉണ്ടസായവിരവിക്കുന്നേതസാണള്ള്, അതസായതള്ള്:—

(എ) സര്കസാര്  നസാമനവിര്കദ്ദേശസം ലചെയ്യുന്നേ ഒരസാള - ലചെയര്കപേഴ്സണ്;

(ബവി) ലസക്രടറവി/പ്രവിനസവിപല  ലസക്രടറവി/അഡതീഷണല  ചെതീഫള്ള്  ലസക്രടറവി,
നവികുതവി വകുപള്ള്;

(സവി) എകകസള്ള് കേമതീഷണര്;

(ഡവി) ലസക്രടറവി/പ്രവിനസവിപല  ലസക്രടറവി/അ ഡതീഷണല  ചെതീഫള്ള്  ലസക്രടറവി,
ധനകേസാരവ്യ വകുപള്ള് ;

(ഇ) ഗകവഷണ വവിഭസാഗസം ഡയറകര്, കകേരള കേസാര്ഷവികേ സര്വ്വകേലെസാശസാലെ ;

(എഫള്ള്) അസവിസ്റ്റനള്ള് ഡയറകര് (മസാര്കറവിസംഗള്ള്), കൃഷവി വകുപള്ള് ;

(ജവി) ലചെയര്മസാന, കകേരള കേളള്ള് വവ്യവസസായ ലതസാഴവിലെസാളവി കക്ഷമനവിധവി കബസാര്ഡള്ള് ;

(എച്ചള്ള്)കേളള്ള് കമഖലെയവിലലെ അസംഗതീകൃത ലതസാഴവിലെസാളവി യൂണവിയനുകേളവിലലെ ഓകരസാ
പ്രതവിനവിധവി വതീതസം, പേരമസാവധവി അഞള്ള് പ്രതവിനവിധവികേള ;
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(ഐ) കേളള്ള്ഷസാപള്ള്  കലെസനസവികേളുലട  അകസസാസവികയഷലന  രണ്ടള്ള്
പ്രതവിനവിധവികേള ;

(ലജ) കകേര കേര്ഷകേരുലട രണ്ടള്ള് പ്രതവിനവിധവികേള ;

(ലകേ) ചെതീഫള്ള് എകവികേപ്യൂടതീവള്ള് ഓഫതീസര്.

(5) ലചെയര്കപേഴ്സലണയുസം അസംഗങ്ങലളയുസം ഔകദവ്യസാഗവികേ ഗസറള്ള് വവിജസാപേനസം വഴവി,
നവിയമവികകണ്ടതസാണള്ള്. 

4.  ലചെയര്കപേഴ്സലനയുസം  അസംഗങ്ങളുലടയുസം  ഔകദവ്യസാഗവികേ  കേസാലെസാവധവിയുസം  കസവന
വവ്യവസ്ഥകേളുസം.—(1)  കബസാര്ഡവിലലെ ലചെയര്കപേഴ്സണസം മറള്ള്  അനനൗകദവ്യസാഗവികേ അസംഗങ്ങളക്കുസം
അവര്  ഔകദവ്യസാഗവികേ  സ്ഥസാനസം  ഏലറടുത  തതീയതവി  മുതല  അഞള്ള്  വര്ഷകസാലെയളവള്ള്
പൂര്തവിയസാകുന്നേതുവലര ഔകദവ്യസാഗവികേ സ്ഥസാനസം വഹവികസാവന്നേതസാണള്ള്.

(2)  കബസാര്ഡവിലലെ  ലചെയര്കപേഴ്സണസം  മറള്ള്  അസംഗങ്ങളക്കുസം  നലകകേണ്ട  ശമ്പളവസം
അലെവനസുകേളുസം മറള്ള് കസവന വവ്യവസ്ഥകേളുസം നവിര്ണയവികലപടസാവന്നേ പ്രകേസാരമസായവിരവിക്കുന്നേതസാണള്ള്.

5.  കബസാര്ഡവിലന പുനര്രൂപേതീകേരണസം  .—(1) സര്കസാരവിനള്ള്, ഗസറള്ള് വവിജസാപേനസം വഴവി,
പ്രസ്തുത  വവിജസാപേനതവില  വവ്യകമസാകസാവന്നേ  കേസാരണങ്ങളസാല  3-ാം  വകുപള്ള്  (2)-ാം
ഉപേവകുപവിലലെ വവ്യവസ്ഥകേളകനുസൃതമസായവി കബസാര്ഡള്ള് പുനര്രൂപേതീകേരവികസാവന്നേതസാണള്ള്.

(2) (1)-ാം ഉപേവകുപ്പുപ്രകേസാരസം കബസാര്ഡള്ള് പുനര്രൂപേതീകേരവിക്കുകമ്പസാള അപ്രകേസാരമുള
പുനര്രൂപേതീകേരണതവിനള്ള്  മുനപേള്ള്,  ഔകദവ്യസാഗവികേസ്ഥസാനസം  വഹവിച്ചവിരുന്നേ,  ലചെയര്കപേഴ്സണ്
ഉളലപലടയുള കബസാര്ഡവിലലെ അസംഗങ്ങള, അപ്രകേസാരമുള പുനര്രൂപേതീകേരണ തതീയതവി മുതല
അപ്രകേസാരസം പുനര്രൂപേതീകേരവിച്ച കബസാര്ഡവില അവലര അസംഗങ്ങളസായവി നവിയമവികസാതപേക്ഷസം,
അപ്രകേസാരമുള  അസംഗങ്ങളുലട  ഔകദവ്യസാഗവികേ  കേസാലെസാവധവി  അവസസാനവിച്ചവിടവില  എങവിലുസം
അപ്രകേസാരമുള അസംഗങ്ങലളന്നേ നവിലെയവിലുള അവരുലട ഔകദവ്യസാഗവികേസ്ഥസാനസം ഒഴവികയണ്ടതസാണള്ള്.

6.  കബസാര്ഡവിലലെ അസംഗമസായവി നവിയമവികലപടുന്നേതവികനസാ അസംഗമസായവി തുടരുന്നേതവികനസാ
ഉള അകയസാഗവ്യതകേള.—കബസാര്ഡവില അസംഗമസായവി നവിയമവികലപടുന്നേതവിനുസം തുടരുന്നേതവിനുസം
ഏലതസാരസാളുസം, അയസാള,—

(എ) ബുദവിസ്ഥവിരതയവിലസാതയസാകളസാ ;

(ബവി) അവവിമുക നവിര്ദനനസാലണങവികലെസാ ; 

(സവി)  സസാനസാര്ഗവികേ  ദൂഷവ്യകമസാ  സസാമ്പതവികേ  ക്രമകകകടസാ  ഉളലപടുന്നേ  ഒരു
കുറതവിനള്ള് അയസാള ശവിക്ഷവികലപടവിടലണ്ടങവികലെസാ ;
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(ഡവി)  കനരവികടസാ  കനരവിടലസാലതകയസാ  കബസാര്കഡസാ  കബസാര്ഡവിനു  കവണ്ടവികയസാ
ഏര്ലപടുന്നേ  ഏലതങവിലുസം  കേരസാറവികലെസാ  ലതസാഴവിലെവികലെസാ  എലന്തങവിലുസം  ഓഹരവികയസാ
തസാത്പേരവ്യകമസാ ഉലണ്ടങവികലെസാ,

അകയസാഗവ്യനസാകലപടുന്നേതസാണള്ള്.

7. അസംഗങ്ങലള ഔകദവ്യസാഗവികേ സ്ഥസാനത്തുനവിനസം സലസനഡള്ള് ലചെയ്യുന്നേതുസം  നതീകസം
ലചെയ്യുന്നേതുസം.—(1)  സര്കസാരവിനള്ള് ഉതരവമൂലെസം, ലചെയര്കപേഴ്സലണകയസാ ഏലതങവിലുസം അസംഗതവിലനകയസാ,
അകദ്ദേഹസം,—

(എ) കജസാലെവിലചെയ്യേസാന  വവിസമതവിക്കുകേകയസാ,  കജസാലെവിലചെയ്യേസാന
പ്രസാപ്തനലസാതസായവിതതീരുകേകയസാ ;

(ബവി) സര്കസാരവിലന  അഭവിപ്രസായതവില  സസാനസാര്ഗ്ഗവികേദൂഷവ്യസം  ഉളലപടുന്നേ
കുറതവിനള്ള് കുറസം സ്ഥസാപേവികലപടള്ള് തടവള്ള് ശവിക്ഷയ്ക്കള്ള് വവിധവികലപടുകേകയസാ ;

(സവി)  കബസാര്ഡവിലനവിനസം അനുമതവി കനടസാലത കബസാര്ഡവിലന തുടര്ച്ചയസായുളള
മൂന്നേള്ള് കയസാഗങ്ങളവില പേലങടുകസാതവിരവിക്കുകേകയസാ ;

(ഡവി) അകദ്ദേഹസം  കബസാര്ഡവില  തുടരുന്നേതള്ള്  കബസാര്ഡവിലന  തസാലപരവ്യതവികനസാ
ലപേസാതുതസാലപരവ്യതവികനസാ  ഹസാനവികേരമസാകേതകവവിധസം  തലന  ഔകദവ്യസാഗവികേപേദവവി
ദുരുപേകയസാഗസം ലചെയ്തതസായവി  സര്കസാരവിനള്ള് കബസാദവ്യമസാവകേകയസാ ;

(ഇ)  അസംഗമസായവി  തുടരസാന  മറള്ള്  വവിധതവില  അനുകയസാജവ്യനലസാതസാവകേകയസാ,
ലചെയ്യുന്നേപേക്ഷസം ഔകദവ്യസാഗവികേസ്ഥസാനത്തുനവിനസം നതീകസം ലചെയ്യേസാവന്നേതസാണള്ള് :

എന്നേസാല,  ഈ ഉപേവകുപവിന കേതീഴവില യസാലതസാരസാലളയുസം അയസാളകള്ള് പേറയുവസാനുളളതള്ള്
പേറയുവസാന നവ്യസായമസായ ഒരു അവസരസം നലകേസാലത നതീകസം ലചെയ്യേസാന പേസാടുളതല.

(2)  (1)-ാം  ഉപേവകുപ്പുപ്രകേസാരമുളള  നടപേടവികേള  നവിലെവവിലുളള  സമയതള്ള്
സര്കസാരവിനള്ള്  കബസാര്ഡവിലലെ ഏലതങവിലുസം അസംഗലത സലസനഡള്ള് ലചെയ്യേസാവന്നേതസാണള്ള് .  

(3)  (1)-ാം  ഉപേവകുപ്പുപ്രകേസാരസം  കബസാര്ഡവില  നവിനസം  നതീകസം  ലചെയ്യേലപട
യസാലതസാരസംഗകതയുസം  കബസാര്ഡവിലന  അസംഗമസായവി  പുനര്നവിയമവിക്കുവസാകനസാ  കബസാര്ഡവിന
കേതീഴവില മറള്ള് ഏലതങവിലുസം പേദവവിയവില നവിയമവിക്കുവസാകനസാ പേസാടുളതല .

8.  ഔകദവ്യസാഗവികേ സ്ഥസാനത്തുനവിനള അസംഗതവിലന രസാജവി.—കബസാര്ഡവിലലെ ഏലതസാരു
അസംഗതവിനുസം  സര്കസാരവിനള്ള്  അഭവിസസംകബസാധന  ലചെയ്തള്ള്  കരഖസാമൂലെമുള  കനസാടതീസള്ള്
നലകേവിലകസാണ്ടള്ള്  തലന  ഔകദവ്യസാഗവികേ  സ്ഥസാനസം  രസാജവിവയ്ക്കസാവന്നേതുസം,  സര്കസാര്  അതള്ള്
സസ്വതീകേരവിക്കുന്നേതവികനല,  അകദ്ദേഹസം  തലന  ഔകദവ്യസാഗവികേസ്ഥസാനസം  ഒഴവിഞതസായവി
കേരുതലപടുന്നേതുമസാണള്ള് .
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9. ഒഴവിവകേള കേഴവിയുന്നേത്ര കവഗസം നവികേകതണ്ടതസാണള്ള്  .—(1)  ഒരു അസംഗസം 6-ാം വകുപ്പു
പ്രകേസാരസം അകയസാഗവ്യനസാകലപടുകേകയസാ 7-ാം വകുപ്പു പ്രകേസാരസം നതീകസം ലചെയ്യേലപടുകേകയസാ 8-ാം
വകുപ്പു  പ്രകേസാരസം  രസാജവിലവക്കുകേകയസാ  ലചെയ്യുകമ്പസാള,  അയസാള  കബസാര്ഡവിലലെ
ഒരസംഗമലസാതസായവിതതീരുന്നേതുസം,  അപ്രകേസാരമുണ്ടസാകുന്നേ  ഏലതസാരു  ഒഴവിവസം  സര്കസാര്,
കേഴവിയുന്നേവിടകതസാളസം കവഗസം, നവികേകതണ്ടതുമസാണള്ള്.

(2)  അപ്രകേസാരമുളള  തസാലകസാലെവികേ  ഒഴവിവവികലെകള്ള്  നവിയമവികലപടുന്നേ  ഒരു
അസംഗതവിലന  ഔകദവ്യസാഗവികേ  കേസാലെസാവധവി,  ഏതു  അസംഗതവിലന  ഒഴവിവവിലെസാകണസാ  അകദ്ദേഹസം
അപ്രകേസാരസം  നവിയമവികലപടതള്ള്  പ്രസ്തുത  അസംഗതവിലന  കശഷവിക്കുന്നേ  ഔകദവ്യസാഗവികേ
കേസാലെയളവവികലെയ്ക്കള്ള് മസാത്രമസായവിരവിക്കുന്നേതസാണള്ള്.  

10.  ഒഴവിവകേള  മുതലെസായവ  കബസാര്ഡവിലന  നടപേടവികേലള  അസസാധുവസാക്കുന്നേതലലന്നേള്ള്.—
കബസാര്ഡവിലന യസാലതസാരു പ്രവൃതവിയുസം അലലങവില നടപേടവികേളുസം,  കബസാര്ഡവില ഏലതങവിലുസം
ഒഴവികവസാ അതവിലന രൂപേതീകേരണതവില ഏലതങവിലുസം നപ്യൂനതകയസാ ഉലണ്ടന്നേ കേസാരണതസാല
മസാത്രസം അസസാധുവസാകുന്നേതല.

11. പ്രകതവ്യകേ ആവശവ്യതവിനുകവണ്ടവി ആളുകേലള തസാലകസാലെവികേമസായവി സഹകേരവിപവികല.—(1)
കബസാര്ഡവിനള്ള്,  ഏലതങവിലുസം  പ്രകതവ്യകേ  ആവശവ്യതവിനള്ള്  ഏലതങവിലുസം  ആളുലട  സഹസായകമസാ
ഉപേകദശകമസാ ആവശവ്യമസാലണന്നേള്ള് കതസാനന്നേപേക്ഷസം,  ഈ ആകവിന  കേതീഴവില ഉണ്ടസാകസാവന്നേ
ലറഗുകലെഷനുകേളവില വവ്യവസ്ഥ ലചെയ്യേസാവന്നേ പ്രകേസാരസം, പ്രസ്തുത ആലള സഹകേരവിപവികസാവന്നേതസാണള്ള്.

(2)  (1)-ാം  ഉപേവകുപള്ള്  പ്രകേസാരസം  ഏലതങവിലുസം  ആവശവ്യതവിനള്ള്  കബസാര്ഡുമസായവി
സഹകേരവിച്ചു പ്രവര്തവിക്കുന്നേ ഒരസാളകള്ള് പ്രസത്തുത ആവശവ്യവമസായവി ബനലപട കബസാര്ഡവിലന
ചെര്ച്ചകേളവില പേലങടുക്കുന്നേതവിനുളള അവകേസാശമുണ്ടസായവിരവിക്കുന്നേതസാണള്ള്:

എന്നേസാല,  കബസാര്ഡവിലന  കയസാഗതവില  കവസാടള്ള്  ലചെയ്യുന്നേതവിനുള  അവകേസാശസം
ഉണ്ടസായവിരവിക്കുന്നേതല.

12. കബസാര്ഡവിലന കയസാഗങ്ങള.—(1) ലറഗുകലെഷനുകേളവില വവ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യേസാവന്നേ
പ്രകേസാരമുള സ്ഥലെത്തുസം സമയത്തുസം,  കബസാര്ഡള്ള്  കയസാഗസം  കചെകരണ്ടതുസം അതവിലന കയസാഗങ്ങളവില
കേസാരവ്യനവിര്വ്വഹണസം സസംബനവിച്ചള്ള് അപ്രകേസാരമുള നടപേടവിക്രമങ്ങള പേസാലെവികകണ്ടതുമസാണള്ള്:

എന്നേസാല,  കബസാര്ഡള്ള്  കുറഞതള്ള്  മൂന്നേള്ള്  മസാസതവിലലെസാരവികലലെങവിലുസം  കയസാഗസം
കചെകരണ്ടതസാണള്ള്.

(2)  കബസാര്ഡവിലന  കയസാഗങ്ങളവില  ലചെയര്കപേഴ്സകണസാ,  അകദ്ദേഹതവിലന
അഭസാവതവില ഹസാജരസായവിടള അസംഗങ്ങള അവര്കവിടയവില നവിനസം ലതരലഞടുക്കുന്നേ ഒരു
അസംഗകമസാ ആദവ്യക്ഷവ്യസം വഹവികകണ്ടതസാണള്ള്.
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(3)  കബസാര്ഡവിലലെ ഒരു കയസാഗതവിലന കേസ്വസാറസം ലചെയര്കപേഴ്സണ് ഉളലപലട ആലകേ
അസംഗങ്ങളുലട മൂന്നേവിലലെസാന്നേള്ള് ആയവിരവിക്കുന്നേതസാണള്ള്.

(4)  കബസാര്ഡവിലന ഒരു കയസാഗതവിനള്ള്  മുനപേസാലകേ വരുന്നേ ഏലതസാരു സസംഗതവിയുസം

കയസാഗതവില  ഹസാജരസായവിടളള  അസംഗങ്ങളുലട  ഭൂരവിപേക്ഷ  കവസാടവിലൂലട  തതീരുമസാനവികലപകടണ്ടതുസം,

തുലെവ്യകവസാടകേളുലട  സസംഗതവിയവില  കയസാഗതവില  ആദവ്യക്ഷവ്യസം  വഹവിക്കുന്നേ  ലചെയര്കപേഴ്സണള്ള്

അലലങവില അസംഗതവിനള്ള് ഒരു കേസാസ്റ്റവിസംഗള്ള് കവസാടവകേസാശസം ഉണ്ടസായവിരവിക്കുന്നേതുമസാണള്ള്.

(5)  കബസാര്ഡവിലന  ഓകരസാ  കയസാഗതവിലനയുസം  നടപേടവിക്കുറവിപള്ള്,  അപ്രകേസാരമുള

കയസാഗസം നടന്നേള്ള് പേതവിനഞള്ള് ദവിവസങ്ങളകകേസം സര്കസാരവിനള്ള് അയച്ചുലകേസാടുകകണ്ടതസാണള്ള്.

13. കബസാര്ഡവിലലെ  ചെതീഫള്ള്  എകവികേപ്യൂടതീവള്ള്  ഓഫതീസറുലടയുസം  മറള്ള്  ഉകദവ്യസാഗസ്ഥരുലടയുസം

നവിയമനസം.—(1)  സര്കസാര്  സര്വ്വതീസവിലലെ  കജസായവിനള്ള്  ലസക്രടറവിയുലട  പേദവവിയ്ക്കള്ള്

തസാലഴയലസാത ഉകദവ്യസാഗസ്ഥലന ചെതീഫള്ള്  എകവികേപ്യൂടതീവള്ള്  ഓഫതീസറസായവി  ലഡപേപ്യൂകടഷന വഴവി

സര്കസാരവിനള്ള് നവിയമവികസാവന്നേതസാണള്ള്.

(2)  ചെതീഫള്ള്  എകവികേപ്യൂടതീവള്ള്  ഓഫതീസര്,  നവിര്ണയവികലപടസാവന്നേ  പ്രകേസാരമുള,

അധവികേസാരങ്ങള വവിനവികയസാഗവിക്കുകേയുസം കേര്തവവ്യങ്ങള നവിര്വ്വഹവിക്കുകേയുസം ലചെകയ്യേണ്ടതസാണള്ള്.

(3)  കബസാര്ഡവിനള്ള്,  അതവിലന  ചുമതലെകേള  കേസാരവ്യക്ഷമമസായവി  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നേ

തവിനസാവശവ്യമസായ ഉകദവ്യസാഗസ്ഥലരയുസം ജതീവനകസാലരയുസം നവിയമവികസാവന്നേതസാണള്ള്.

(4)  ഉകദവ്യസാഗസ്ഥരുലടയുസം  ജതീവനകസാരുലടയുസം  നവിയമന  രതീതവിയുസം  കസവനസം

സസംബനവിച്ച  മറള്ള്  നവിബനനകേളുസം  വവ്യവസ്ഥകേളുസം  ശമ്പളവസം  അലെവനസുകേളുസം

നവിര്ണയവികലപടസാവന്നേ പ്രകേസാരമസായവിരവിക്കുന്നേതസാണള്ള്.

14.  കേരസാറവികലെര്ലപടുന്നേതവിനുള  അധവികേസാരസം.—(1)   കബസാര്ഡവിനള്ള്,  ഈ  ആകവിലലെ

ആവശവ്യങ്ങള  നടപവിലെസാക്കുന്നേതവിനള്ള്  ആവശവ്യലമകന്നേസാ  യുകലമകന്നേസാ  അതള്ള്  കേരുതുന്നേ

പ്രകേസാരമുള കേരസാറുകേളവില ഏര്ലപടസാവന്നേതസാണള്ള്.

(2)  കബസാര്ഡവിനു  കവണ്ടവിയുളള  ഓകരസാ  കേരസാറുസം  ലചെയര്കപേഴ്സകണസാ  അകദ്ദേഹസം

അധവികേസാരലപടുതവിയ ഒരു ഉകദവ്യസാഗസ്ഥകനസാ തയ്യേസാറസാകകണ്ടതസാണള്ള്.

(3)  കബസാര്ഡവിനു  കവണ്ടവി  ഉണ്ടസാക്കുന്നേ  ഓകരസാ  കേരസാറുസം  നവിര്ണയവികലപടസാവന്നേ

പ്രകേസാരമുള , ഫസാറതവിലുസം രതീതവിയവിലുമസായവിരവികകണ്ടതസാണള്ള്.
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15. ധനകേസാരവ്യ  സ്റ്റസാനവിസംഗള്ള്  കേമവിറവിയുസം  മറള്ള്  കേമവിറവികേളുസം.—(1)  കബസാര്ഡവിനള്ള്,

ലറഗുകലെഷനുകേളവില  വവ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യേസാവന്നേ  പ്രകേസാരമുളള  കബസാര്ഡവിലന  ധനകേസാരവ്യവമസായവി

ബനലപട  അധവികേസാരങ്ങള വവിനവികയസാഗവിക്കുന്നേതവിനുസം ചുമതലെകേള നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നേതവിനുമസായവി ഒരു

ധനകേസാരവ്യ സ്റ്റസാനവിസംഗള്ള് കേമവിറവിലയ നവിയമവികസാവന്നേതസാണള്ള്.

(2)  കബസാര്ഡവിനള്ള്,  കേളള്ള്  വവ്യവസസായതവിലന  സസാഹചെരവ്യങ്ങളക്കുസം
ആവശവ്യകേതകേളക്കുസം  കവണ്ട  പേരവിഗണന  നലകേവി  പ്രസ്തുത  ചുമതലെകേള  നവിറകവറലപടുനലണ്ടന്നേള്ള്
ഉറപള്ള്  വരുത്തുന്നേതവിനുള  ആവശവ്യതവികലെയ്ക്കസായവി  കേസാലെസാകേസാലെങ്ങളവില,  ഒകന്നേസാ
അതവിലെധവികേകമസാ കേമവിറവികേലള നവിയമവികസാവന്നേതസാണള്ള്. 

അദവ്യസായസം   - III

കബസാര്ഡവിലന അധവികേസാരങ്ങളുസം ചുമതലെകേളുസം 

16.കബസാര്ഡവിലന  ചുമതലെകേള.—(1)  കബസാര്ഡള്ള്,  കേളള്ള്  വവ്യവസസായ  കമഖലെലയ
സസംഘടവിപവിക്കുകേയുസം  വവികേസവിപവിക്കുകേയുസം  കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുകേയുസം  ലചെകയ്യേണ്ടതുസം
കമഖലെയവിലലെ ലതസാഴവിലെസാളവികേളുലട ലതസാഴവില സസംരക്ഷണസം ഉറപ്പുവരുകതണ്ടതുസം സര്കസാര്,
കേസാലെസാകേസാലെങ്ങളവി ല,  നവിശ്ചയവികസാവന്നേ  പ്രകേസാരമുള  ചുമതലെകേള  നവിര്വ്വഹവിക്കുകേയുസം
ലചെകയ്യേണ്ടതസാണള്ള്.

(2)  (1)-ാം  ഉപേവകുപവിലലെ  വവ്യവസ്ഥകേളുലട  സസാമസാനവ്യതയ്ക്കള്ള്  ഭസംഗസം  വരസാലത,
കബസാര്ഡള്ള്,  പ്രകതവ്യകേവിച്ചുസം,  തസാലഴപറയുന്നേ  എലസാകമസാ  ഏലതങവിലുകമസാ,  ചുമതലെകേളുസം
കേര്തവവ്യങ്ങളുസം നവിര്വ്വഹവികകണ്ടതസാണള്ള്, അതസായതള്ള്:—

(എ) ഉപേകഭസാകസാകളകള്ള് ശുദമസായ കേളള്ള് ലെഭവിക്കുനലവന്നേള്ള് ഉറപസാക്കുകേ;

(ബവി) കേളളള്ള് ഉലപസാദനസം കൂടുതല ഉളള സ്ഥലെങ്ങളവില നവിനസം അവ  സസംഭരവിച്ചള്ള്
ആവശവ്യമുളള മറള്ള് സ്ഥലെങ്ങളവില എതവിക്കുകേ;

(സവി) കേളവില  നവിനസം  മൂലെവ്യവര്ദവിത  ഉലപന്നേങ്ങള  നവിര്മവിക്കുന്നേതവിനുള
സസംരസംഭങ്ങള ആരസംഭവിക്കുകേ;

(ഡവി) സതീസണ്  സമയതള്ള്  അധവികേമസായവി  ലെഭവിക്കുന്നേ  കേളള്ള്  കകേടുകൂടസാലത
സൂക്ഷവിക്കുവസാന ആവശവ്യമസായ സസംവവിധസാനസം ഏര്ലപടുത്തുകേ;

(ഇ) കേളള്ള്  ലെഭവിക്കുന്നേതവിനള്ള്  അതത്യുലപസാദന  കശഷവിയുളള  വൃക്ഷങ്ങള  വച്ചള്ള്
പേവിടവിപവിക്കുകേ;

(എഫള്ള്) കേളള്ള്ഷസാപ്പുകേള നടതസാന സ്ഥവിരസം ലകേടവിടങ്ങള നവിര്മവിച്ചു നലകുകേ;
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(ജവി) ആവശവ്യസാനുസരണസം കേളളള്ള് ഷസാപ്പുകേള ഏലറടുതള്ള് നടത്തുകേ;

(എച്ചള്ള്) വവികനസാദ  സഞസാര  കമഖലെകേളവില  ആധുനവികേ  രതീതവിയവിലുള  കേളള്ള്

ഷസാപ്പുകേള ആരസംഭവിക്കുകേ;

(ഐ)  ലതസാഴവിലെസാളവികേളക്കുസം  പുതവിയതസായവി  ആ  കമഖലെയവില  വരുന്നേവര്ക്കുസം

ആവശവ്യമസായ പേരവിശതീലെനസം നലകുകേ;

(ലജ)  കേളളള്ള്  ലചെതള്ള്  വവ്യവസസായസം  സസംബനവിച്ചള്ള്  സ്ഥവിതവിവവിവര  കേണക്കുകേള

സൂക്ഷവിക്കുകേ;

(ലകേ) കേര്ഷകേര്ക്കുസം,  ലതസാഴവിലെസാളവികേളക്കുസം  ഉപേകേരവിക്കുന്നേ   തരതവിലുള

വവിജസാന കകേന്ദ്രങ്ങള ആരസംഭവിക്കുകേയുസം, ആനുകേസാലെവികേങ്ങള പ്രസവിദതീകേരവിക്കുകേയുസം ലചെയ്യുകേ;

(എല) ഈ രസംഗതള്ള് ആവശവ്യമസായവിവരുന്നേ ഗകവഷണസം കപ്രസാതസാഹവിപവിക്കുകേ.

17.  കബസാര്ഡവിനുള  ലപേസാതുവസായ  അധവികേസാരങ്ങള.—ഈ  ആകവിന  കേതീഴവിലുള

അതവിലന  ചുമതലെകേള  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നേതവിനസായവി,  കബസാര്ഡവിനള്ള്  തസാലഴ  പേറയുന്നേ

അധവികേസാരങ്ങള ഉണ്ടസായവിരവിക്കുന്നേതസാണള്ള്, അതസായതള്ള്:—

(1)  കബസാര്ഡവിനള്ള്,  ആവശവ്യലമന്നേള്ള്  കേരുതുന്നേ  പ്രകേസാരമുള  സ്ഥസാവര  ജസംഗമ

സസ്വത്തുകള  ആര്ജവിക്കുകേയുസം  കകേവശസം  വയ്ക്കുകേയുസം  അപ്രകേസാരമുള  സസ്വത്തുകള

പേസാടതവിനള്ള് നലകുകേകയസാ വവിലപന നടത്തുകേകയസാ മറള്ള് വവിധതവില കകേമസാറസം ലചെയ്യുകേകയസാ:

എന്നേസാല,  സ്ഥസാവരസസ്വതവിലന  സസംഗതവിയവില  അതള്ള്  ആര്ജവിക്കുന്നേതവിനുള

അധവികേസാരസം  ഒഴവിലകേയുള  മുനപേറഞ  അധവികേസാരങ്ങള  സര്കസാരവിലന  മുനകൂര്

അനുമതവികയസാടുകൂടവി മസാത്രകമ വവിനവികയസാഗവികസാന പേസാടുള. 

(2)  ഈ  ആകവിലലെയുസം  അതവിനകേതീഴവില  ഉണ്ടസാകലപട  ചെടങ്ങളവിലലെയുസം

വവ്യവസ്ഥകേളകള്ള് വവികധയമസായവി, ലചെലെവകേള വഹവിക്കുന്നേതവിനുസം ഈ ആകവിലലെ വവ്യവസ്ഥകേള

നടപവിലെസാക്കുന്നേതവിനള്ള്  ആവശവ്യമസാലണന്നേള്ള്  അതള്ള്  കേരുതുന്നേ  പ്രകേസാരമുളളകതസാ  സര്കസാര്

അതവിലന  ഏലപവിക്കുന്നേകതസാ  ആയ  പേദതവികേള,  ആവവിഷ്കരവിക്കുകേയുസം  നടപവിലെസാക്കുകേയുസം

ലചെയ്യുകേ.
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അദവ്യസായസം   - IV

പേദതവികേളുലട രൂപേതീകേരണവസം സമര്പണവസം 

18.  വസാര്ഷവികേ  പേദതവികേളുലട  തയ്യേസാറസാകലുസം  സമര്പണവസം.—(1)  ഈ  ആകവിലലെ
വവ്യവസ്ഥകേളകള്ള്  വവികധയമസായവി,  കബസാര്ഡള്ള്  ഓകരസാ  വര്ഷവസം സര്കസാര് നവിശ്ചയവികസാവന്നേ
പ്രകേസാരമുള  തതീയതവിയവികലെസാ  അതവിനള്ള്  മുനകപേസാ  വസാര്ഷവികേ  പേദതവി  തയ്യേസാറസാകകണ്ടതുസം
അസംഗതീകേസാരതവിനസായവി സര്കസാരവികലെയ്ക്കള്ള് സമര്പവികകണ്ടതുമസാണള്ള്.

(2) പേദതവിയവില,—

(എ) കബസാര്ഡള്ള് അടുത വര്ഷസം മുഴുവനസാകയസാ ഭസാഗവികേമസാകയസാ നടപവിലെസാകസാന
ഉകദ്ദേശവിക്കുന്നേ പേദതവിയുലട വവിവരങ്ങള;

(ബവി) ഈ  ആകവിന  കേതീഴവിലുള  അതവിലന  ചുമതലെകേള  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നേ
ആവശവ്യതവികലെയ്ക്കസായവി,  കബസാര്ഡള്ള്  അടുത  വര്ഷസം  സസംഘടവിപവിക്കുവസാന   ഉകദ്ദേശവിക്കുന്നേ
പ്രവൃതവിയുലടകയസാ, പ്രവൃതവി ഏലറടുക്കുന്നേതള്ള് സസംബനവിച്ചകതസാ ആയ വവിവരങ്ങള;

(സവി) നവിര്ണയവികലപടസാവന്നേ പ്രകേസാരമുളള, മറ്റു വവിവരങ്ങള; 

എന്നേവിവ അടങ്ങവിയവിരവികകണ്ടതസാണള്ള്.

(3) നവിര്ണയവികലപടസാവന്നേ പ്രകേസാരമുള, ഫസാറതവിലുസം അപ്രകേസാരമുളള തതീയതവികള്ള്
മുമ്പസായുസം  കബസാര്ഡള്ള്  അനുബന  പേദതവികേള  തയ്യേസാറസാകകണ്ടതുസം  സര്കസാരവിലന
അനുമതവിയ്ക്കസായവി അയച്ചുലകേസാടുകകണ്ടതുമസാണള്ള്.

(4) സര്കസാരവിനള്ള്,  പേദതവി മുഴുവനസാകയസാ അതള്ള് ഉചെവിതലമന്നേള്ള് കേരുതുന്നേ പ്രകേസാരമുള
കഭദഗതവികേകളസാലടകയസാ അസംഗതീകേരവികസാവന്നേതുസം അനുവദവികസാവന്നേതുമസാണള്ള്. 

അദവ്യസായസം   - V

ധനകേസാരവ്യവസം കേണക്കുകേളുസം ആഡവിറ്റുസം കേടങ്ങളുസം 

19.  സസ്വതള്ള്  കകേമസാറസംലചെയ്യേല.—സര്കസാരവിനള്ള്,  ഈ  ആകവിലലെ   ആവശവ്യങ്ങള
നടപവിലെസാക്കുന്നേതവിനള്ള്  കവണ്ടവി,  സര്കസാര്  യുകലമന്നേള്ള്  കേരുതസാവന്നേ  പ്രകേസാരമുള
വവ്യവസ്ഥകേളവികനലുസം  നവിബനനകേളവികനലുസം  ലകേടവിടങ്ങള,  ഭൂമവി  അലലങവില  സ്ഥസാവരകമസാ
ജസംഗമകമസാ ആയ മകറലതങവിലുസം സസ്വത്തുകള, കബസാര്ഡവിനള്ള് കകേമസാറസം ലചെയ്യേസാവന്നേതസാണള്ള്. 

20. കബസാര്ഡവിലന നവിധവി.—(1) കബസാര്ഡവിനള്ള്,  അതവിലന  സസ്വന്തസം  നവിധവി
ഉണ്ടസായവിരവിക്കുന്നേതുസം  കബസാര്ഡവിനള്ള്  ലെഭവിക്കുന്നേ  എലസാ  വരുമസാനവസം  അതവികലെയ്ക്കള്ള്  വരവള്ള്
വയ്കകണ്ടതുസം കബസാര്ഡവിലന എലസാ ലചെലെവകേളുസം അതവില നവിനസം വഹവികകണ്ടതുമസാണള്ള്.
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(2)  കബസാര്ഡവിനള്ള്,  കേളളള്ള് ലചെതള്ള് ലതസാഴവിലെസാളവി കക്ഷമനവിധവി കബസാര്ഡവില നവിനള
സഹസായസം അലലങവില വസായ്പ സസ്വതീകേരവികസാവന്നേതസാണള്ള്.

(3)  കബസാര്ഡവിലന  നവിധവിയവിലുള  എലസാ  പേണവസം  സര്കസാര്  ലപേസാതുവസായകതസാ
പ്രകതവ്യകേമസായകതസാ ആയ ഉതരവള്ള് വഴവി നവിര്കദ്ദേശവിക്കുന്നേ പ്രകേസാരസം നവികക്ഷപേവികകണ്ടതസാണള്ള്.

21.സസ്വത്തുകളുലടയുസം  ഫണ്ടവിലനയുസം  വവിനവികയസാഗസം.—കബസാര്ഡവിലന  എലസാ
സസ്വത്തുകളുസം ഫണ്ടുസം മറള്ള് ആസവികേളുസം ഈ ആകവിലന  ആവശവ്യങ്ങളകസായുസം  ഈ ആകവിലലെ
വവ്യവസ്ഥകേളകള്ള് വവികധയമസായുസം വവിനവികയസാഗവികകണ്ടതസാണള്ള്.

22.  കബസാര്ഡവിനുള ധനസഹസായങ്ങളുസം വസായ്പകേളുസം.—(1)  സര്കസാരവിനള്ള് കേസാലെസാകേസാലെങ്ങളവില,
സര്കസാര്  നവിശ്ചയവിക്കുന്നേ  പ്രകേസാരമുള  നവിബനനകേളവികനലുസം  വവ്യവസ്ഥകേളവികനലുസം,  ഈ
ആകവിലന  ആവശവ്യങ്ങളകസായവി  കബസാര്ഡവിനള്ള്  ധനസഹസായങ്ങളുസം  ഗസാന്റുകേളുസം
നലകേസാവന്നേതസാണള്ള്.

(2) കബസാര്ഡവിനള്ള്, കേസാലെസാകേസാലെങ്ങളവില, സര്കസാരവിലന മുനകൂര് അനുമതവികയസാലടയുസം
ഈ ആകവിലലെ വവ്യവസ്ഥകേളക്കുസം,  സര്കസാര് നവിശ്ചയവിക്കുന്നേ പ്രകേസാരമുളള ഉപേസാധവികേളക്കുസം
വവികധയമസായവി, ഈ ആകവിലലെ ആവശവ്യങ്ങളക്കുകവണ്ടവി പേണസം കേടസം വസാങ്ങസാവന്നേതസാണള്ള്.

23.  ബജറള്ള് തയ്യേസാറസാകല.—(1) കബസാര്ഡള്ള്,  സര്കസാര്  നവിശ്ചയവികസാവന്നേ
പ്രകേസാരമുള,  തതീയതവിയവികലെസാ  അതവിനുമുകമ്പസാ,  അടുത  സസാമ്പതവികേ  വര്ഷകതയ്ക്കള്ള്
കേണകസാകലപടുന്നേ  കബസാര്ഡവിലന  വരവസം  ലചെലെവസം  കേസാണവിച്ചുലകേസാണ്ടുളള  ബജറള്ള്,
നവിര്ണയവികലപടസാവന്നേ  പ്രകേസാരമുളള,  ഫസാറതവില  തയ്യേസാറസാക്കുകേയുസം  സര്കസാരവിനള്ള്
സമര്പവിക്കുകേയുസം ലചെകയ്യേണ്ടതസാണള്ള്.

(2)  സര്കസാരവിനള്ള്,  കഭദഗതവികേകളസാലടകയസാ  അലസാലതകയസാ  ബജറവിനള്ള്  അനുമതവി
നലകേസാവന്നേതസാണള്ള്.

(3) കബസാര്കഡസാ കബസാര്ഡവിനുകവണ്ടവികയസാ യസാലതസാരു തുകേയുസം, അപ്രകേസാരമുള തുകേ
ലചെലെവസായവി  (1)-ാം  ഉപേവകുപള്ള്  പ്രകേസാരസം,  സര്കസാര്  അസംഗതീകേരവിച്ച  ബജറവിലലെ  നവിശ്ചവിത
വവ്യവസ്ഥകേളവില ഉളലപടുതസാത പേക്ഷസം, ലചെലെവസാകസാന പേസാടുളളതല :

എന്നേസാല,  കബസാര്ഡവിനള്ള്  സര്കസാരവിലന  മുനകൂര്  അനുമതവികയസാലട  ബജറള്ള്
വവിഹവിതതവിലന  പേരവിധവിയവില  നവിനലകേസാണ്ടള്ള്,  ഒരു  ലചെലെവള്ള്  ശതീര്ഷകേതവില  നവിനസം
മലറസാന്നേവികലെയ്ക്കള്ള്,  അലലങവില  ഒരു  പേദതവിക്കുകവണ്ടവി  ഉണ്ടസാകവിയ  വവ്യവസ്ഥയവില  നവിന്നേള്ള്
മലറസാരു  പേദതവികള്ള്  കവണ്ടവി,  ആലകേ  ബജറള്ള്  വവിഹവിതസം  അധവികേരവിക്കുന്നേവില  എന്നേ
നവിബനനയ്ക്കള്ള് വവികധയമസായവി പുനര് ധനവവിനവികയസാഗസം അനുവദവികസാവന്നേതസാണള്ള്.



18

24.  സപവിലമനറവി  ബജറള്ള്  തയ്യേസാറസാകല.—കബസാര്ഡവിനള്ള്,  നവിര്ണയവികലപടസാവന്നേ
പ്രകേസാരമുളള,  ഫസാറതവിലുസം  അപ്രകേസാരമുളള  തതീയതവിയ്ക്കള്ള്  മുമ്പസായുസം  ഒരു സപവിലമനറവി  ബജറള്ള്
സര്കസാരവിനള്ള് അനുമതവികസായവി സമര്പവികസാവന്നേതുസം, അപ്രകേസാരമുളള സപവിലമനറവി ബജറവിനള്ള്
23-ാം വകുപവിലലെ വവ്യവസ്ഥകേള ബസാധകേമസാകുന്നേതുമസാണള്ള്.

25.  കേണക്കുകേളുലട ആഡവിറള്ള്.—കബസാര്ഡവിലന കേണക്കുകേള നവിര്ണയവികലപടസാവന്നേ
പ്രകേസാരമുളള രതീതവിയവില സൂക്ഷവികകണ്ടതുസം,  അപ്രകേസാരമുളള രതീതവിയവില കേണക്കുകേളുലട ഒരു
വസാര്ഷവികേ  കസ്റ്ററള്ള്ലമനള്ള്  തയ്യേസാറസാകകണ്ടതുമസാണള്ള്.   അപ്രകേസാരമുളള  കേണക്കുകേള  സര്കസാര്
അസംഗതീകേരവിച്ച ആഡവിറലറലകേസാണ്ടള്ള് ആഡവിറള്ള് ലചെയ്യേവികകണ്ടതസാണള്ള്.

26.  വസാര്ഷവികേ  റവികപസാര്ടള്ള്.—കബസാര്ഡള്ള്,  ഓകരസാ  സസാമ്പതവികേ  വര്ഷകതക്കുസം,
നവിര്ണയവികലപടസാവന്നേ പ്രകേസാരമുളള,  രതീതവിയവില മുന സസാമ്പതവികേ വര്ഷലത അതവിലന
എലസാ പ്രവര്തനങ്ങലളയുസം സസംബനവിച്ച ഒരു വസാര്ഷവികേ റവികപസാര്ടള്ള്,  പ്രസ്തുത സസാമ്പതവികേ
വര്ഷസം അവസസാനവിച്ചതവിനുകശഷസം മൂന്നേള്ള് മസാസങ്ങളകകേസം തയ്യേസാറസാകകണ്ടതുസം,  സര്കസാരവിനള്ള്
സമര്പവികകണ്ടതുമസാണള്ള്.  അപ്രകേസാരമുളള ഓകരസാ വസാര്ഷവികേ റവികപസാര്ടസം അതള്ള് ലെഭവിച്ചസാലുടന
കേണക്കുകേളുലട  ആഡവിറള്ള്  ലചെയ്ത  കസ്റ്ററള്ള്ലമനള്ള്  സഹവിതസം,  സര്കസാര്  നവിയമസഭയുലട
കമശപ്പുറതള്ള് വയ്പവികകണ്ടതസാണള്ള്.

27.  തുടര്  റവികപസാര്ടസം  സ്ഥവിതവിവവിവരകണക്കുസം  റവികടണകേളുസം.—സര്കസാര്,
അതതള്ള്  സമയസം,  നവിര്കദ്ദേശവികസാവന്നേ പ്രകേസാരമുളള  രതീതവിയവിലുസം,  അപ്രകേസാരമുള തതീയതവിയ്ക്കള്ള്
മുമ്പസായുസം  അപ്രകേസാരമുളള  ഇടകവളകേളവിലുസം  സര്കസാര്  നവിര്കദ്ദേശവികസാവന്നേ  പ്രകേസാരമുള
വവിഷയങ്ങള,  അപ്രകേസാരമുളള  സ്ഥവിതവിവവിവരകണക്കുകേള,  അപ്രകേസാരമുളള  റവികടണകേള
എന്നേവിവയുലട ഒരു റവികപസാര്ടള്ള് കബസാര്ഡള്ള്, സര്കസാരവിനള്ള് സമര്പവികകണ്ടതസാണള്ള്.

28.  കുടവിശവികേകേള പേവിരവിലച്ചടുക്കുന്നേതള്ള്.—ഈ ആകകസാ  അതവിന കേതീഴവിലുണ്ടസാകലപട
ചെടങ്ങകളസാ  പ്രകേസാരസം  ഒരു  കേരസാറവിലലെ  വവ്യവസ്ഥകേള  പ്രകേസാരകമസാ  മറ്റു  വവിധതവികലെസാ
കബസാര്ഡവിനള്ള്  കേവികടണ്ട  ഏലതങവിലുസം  തുകേകയസാ  അലലങവില  അതുമസായവി  ബനലപടള്ള്
നലകകേണ്ടതസായ ഏലതങവിലുസം  തുകേകയസാ കബസാര്ഡവിനള്ള്  നലകേവിയവിടവിലലങവില,  നവിയമസം  വഴവി
വവ്യവസ്ഥ  ലചെയ്തവിടളള  മറള്ള്  ഏലതങവിലുസം  നടപേടവിയ്ക്കള്ള്  ഭസംഗസംവരസാലത,  ആയതള്ള്,   1968-ലലെ
നവികുതവി വസൂലെസാകല ആകവിന കേതീഴവില (1968-ലലെ 15) ഭൂനവികുതവി കുടവിശവികേ എന്നേ കപേസാലലെ
കബസാര്ഡവിനള്ള് ഈടസാകസാവന്നേതസാണള്ള്.

29.  പേവിരവിലച്ചടുകസാന  കേഴവിയസാത  തുകേ  എഴുതവി  തളളുന്നേതവിനുള  അധവികേസാരസം.—
കബസാര്ഡവിനള്ള്,  വസാര്ഷവികേമസായവി  അനപേതവിനസായവിരസം  രൂപേ  എന്നേ പേരവിധവികള്ള്  വവികധയമസായവി,
ഓകരസാ സസംഗതവിയവിലുസം, പേതവിനസായവിരസം രൂപേയവില കേവവിയസാത ഒരു തുകേ, അപ്രകേസാരമുള തുകേ
പേവിരവിലച്ചടുക്കുവസാന  സസാധവ്യമല  എന്നേള്ള്  അതവിനള്ള്  അഭവിപ്രസായമുളള  പേക്ഷസം,
എഴുതവിതളളസാവന്നേതസാണള്ള്.
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അദവ്യസായസം   - VI

പേലെവകേ

30.  നവിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുവസാനുള  സര്കസാരവിലന  അധവികേസാരസം.—
സര്കസാരവിനള്ള്  ഈ  ആകവിനള്ള്  കേതീഴവിലുള  ചുമതലെകേള  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നേതവിലന
ആവശവ്യതവികലെയ്ക്കസായവി,  കബസാര്ഡവിനള്ള്  നവിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകേസാവന്നേതുസം,  അപ്രകേസാരമുളള
നവിര്കദ്ദേശങ്ങള പേസാലെവികസാന കബസാര്ഡള്ള് ബസാധവ്യസ്ഥമസായവിരവിക്കുന്നേതുമസാണള്ള്.

31. കബസാര്ഡവിലലെ ലചെയര്കപേഴ്സണസം അസംഗങ്ങളുസം ജതീവനകസാരുസം പേബവികേള്ള് ലസര്വന്റുമസാര്
ആയവിരവിക്കുലമന്നേള്ള്.—കബസാര്ഡവിലലെ ലചെയര്കപേഴ്സണസം അസംഗങ്ങളുസം ജതീവനകസാരുസം, 1860-ലലെ
ഇന്തവ്യന  ശവിക്ഷസാനവിയമ  സസംഹവിത  (1860-ലലെ  45-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകള്ള്)  21-ാം  വകുപവിലന
അര്ത്ഥവവ്യസാപ്തവിയ്ക്കുളളവില വരുന്നേ പേബവികേള്ള് ലസര്വന്റുമസാര് ആയവി കേരുതലപടുന്നേതസാണള്ള്.

32.  ഉതമവവിശസ്വസാസതവില എടുത നടപേടവികേളകള്ള് സസംരക്ഷണസം.—ഈ ആകവികനസാ
അതവിന  കേതീഴവില  ഉണ്ടസാകവിയ  ചെടങ്ങകളസാ  ലറഗുകലെഷനുകേകളസാ  പ്രകേസാരസം,
ഉതമവവിശസ്വസാസതവില  ലചെയ്തകതസാ  ലചെയ്യേസാനുകദ്ദേശവിച്ചകതസാ  ആയ  ഏലതങവിലുസം  സസംഗതവി
സസംബനവിച്ചള്ള്  സര്കസാരവികനസാ,  കബസാര്ഡവികനസാ,  അതവിലലെ  ഏലതങവിലുസം  അസംഗതവികനസാ,
ജതീവനകസാരകനസാ  എതവിരസായവി  യസാലതസാരു  വവ്യവഹസാരകമസാ,  മറള്ള്  നവിയമ  നടപേടവികേകളസാ
നവിലെനവിലക്കുന്നേതല.

33.കവഷമവ്യങ്ങള നതീകസംലചെയ്യേല.—(1)  ഈ ആകവിലലെ വവ്യവസ്ഥകേളകള്ള് പ്രസാബലെവ്യസം
നലകുന്നേതവില  ഏലതങവിലുസം  കവഷമവ്യങ്ങള  ഉണ്ടസാകുന്നേപേക്ഷസം,  സര്കസാരവിനള്ള്  കവഷമവ്യസം
നതീകസംലചെയ്യുന്നേതവിനള്ള്  ആവശവ്യലമന്നേള്ള്  തങ്ങളകള്ള്  കതസാനന്നേതുസം  ഈ  ആകവിലലെ
വവ്യവസ്ഥകേളകള്ള്  വവിരുദമലസാതതുമസായ  വവ്യവസ്ഥകേള,  ഗസറവില  പ്രസവിദലപടുതവിയ
ഉതരവമൂലെസം, ഉണ്ടസാകസാവന്നേതസാണള്ള്:

എന്നേസാല, ഈ ആകള്ള് പ്രസാബലെവ്യതവില വന്നേള്ള് രണ്ടുവര്ഷതവിനുകശഷസം അങ്ങലനയുള
യസാലതസാരു ഉതരവസം ഉണ്ടസാക്കുവസാന പേസാടുളളതല.

(2) (1)-ാം ഉപേവകുപ്പുപ്രകേസാരസം ഉണ്ടസാകവിയ ഓകരസാ ഉതരവസം അതുണ്ടസാകവിയതവിനു
കശഷസം ഉടനതലന്നേ നവിയമസഭ മുനപേസാലകേ വയ്കകണ്ടതസാണള്ള്.

34.  ചെടങ്ങള ഉണ്ടസാക്കുന്നേതവിനുള അധവികേസാരസം.—(1)  സര്കസാരവിനള്ള്,  ഗസറള്ള്
വവിജസാപേനസം  വഴവി,  ഈ  ആകവിലലെ  വവ്യവസ്ഥകേള  നടപവിലെസാക്കുന്നേതവിനസായവി  മുനകേസാലെ
പ്രസാബലെവ്യകതസാടുകൂടവികയസാ പേവിലകസാലെപ്രസാബലെവ്യകതസാടുകൂടവികയസാ, ചെടങ്ങള ഉണ്ടസാകസാവന്നേതസാണള്ള്.

(2)  പ്രകതവ്യകേവിച്ചുസം,  മുനപേറഞ അധവികേസാരതവിലന സസാമസാനവ്യതയ്ക്കള്ള് ഭസംഗസം വരസാലത
അപ്രകേസാരമുളള  ചെടങ്ങളവില  തസാലഴ  പേറയുന്നേ  എലസാകമസാ  ഏലതങവിലുകമസാ  സസംഗതവികേളകള്ള്
വവ്യവസ്ഥ ലചെയ്യേസാവന്നേതസാണള്ള്, അതസായതള്ള്:—



20

(എ) 4-ാം  വകുപള്ള്  (2)-ാം  ഉപേവകുപള്ള്  പ്രകേസാരസം  കബസാര്ഡവിലന
ലചെയര്കപേഴ്സണസം മറള്ള് അസംഗങ്ങളക്കുസം നലകകേണ്ട ശമ്പളവസം ബതകേളുസം;

(ബവി) 13-ാം  വകുപള്ള്  (2)-ാം  ഉപേവകുപള്ള്  പ്രകേസാരസം,  ചെതീഫള്ള്  എകവികേപ്യൂടതീവള്ള്
ഓഫതീസര് വവിനവികയസാഗവികകണ്ട അധവികേസാരങ്ങളുസം നവിര്വ്വഹവികകണ്ട കേര്തവവ്യങ്ങളുസം, പ്രസ്തുത
വകുപവിലന  (4)-ാം ഉപേവകുപള്ള് പ്രകേസാരസം ഉകദവ്യസാഗസ്ഥരുലടയുസം ജതീവനകസാരുലടയുസം നവിയമന
രതീതവിയുസം  കസവനസം  സസംബനവിച്ച  മറ്റു  വവ്യവസ്ഥകേളുസം  നവിബനനകേളുസം,  ശമ്പളവസം
അലെവനസുകേളുസം;

(സവി) 14-ാം വകുപള്ള് (3)-ാം ഉപേവകുപള്ള്  പ്രകേസാരസം,  കേരസാറുകേളവില ഏര്ലപകടണ്ട
ഫസാറവസം രതീതവിയുസം;

(ഡവി) 18-ാം  വകുപള്ള്  (2)-ാം  ഉപേവകുപള്ള്  (സവി)  ഖണപ്രകേസാരസം,  വസാര്ഷവികേ
പേദതവിയവില  ഉളലപടുതസാവന്നേ മറള്ള്  വവിവരങ്ങള,  പ്രസ്തുത  വകുപവിലന  (3)-ാം  ഉപേവകുപള്ള്
പ്രകേസാരസം,  അനുബന  പേദതവികേള  തയ്യേസാറസാകകണ്ട  ഫസാറവസം  ഏതള്ള്  തതീയതവിയ്ക്കള്ള്  മുമ്പള്ള്
തയ്യേസാറസാകണലമനസം;

(ഇ) 23-ാം വകുപള്ള് പ്രകേസാരസം ബജറള്ള് തയ്യേസാറസാകകണ്ട ഫസാറസം;

(എഫള്ള്) 24-ാം വകുപള്ള് പ്രകേസാരസം സപവിലമനറവി ബജറള്ള് തയ്യേസാറസാകകണ്ട ഫസാറവസം
ഏതള്ള് തതീയതവിയ്ക്കള്ള് മുനപേള്ള് തയ്യേസാറസാകകണ്ടതസാലണനസം;

(ജവി) 25-ാം  വകുപള്ള്  പ്രകേസാരസം  കബസാര്ഡവിലന  കേണക്കുകേള  സൂക്ഷവികകണ്ട
രതീതവിയുസം വസാര്ഷവികേ കസ്റ്ററള്ള്ലമനള്ള് തയ്യേസാറസാകകണ്ട രതീതവിയുസം;

(എച്ചള്ള്) 26-ാം വകുപള്ള് പ്രകേസാരസം വസാര്ഷവികേ റവികപസാര്ടള്ള് തയ്യേസാറസാകകണ്ട രതീതവി;

(ഐ) നവിര്ണയവികകണ്ടകതസാ നവിര്ണയവികലപകടണ്ടകതസാ ആയ മറള്ള് കേസാരവ്യങ്ങള.  

(3)  ഈ  ആകള്ള്  പ്രകേസാരസം  ഉണ്ടസാകലപടുന്നേ  ഓകരസാ  ചെടവസം  അതുണ്ടസാകവിയതവിനു
കശഷസം,  കേഴവിയുന്നേത്രകവഗസം,  നവിയമസഭ  സകമളനതവിലെസായവിരവിക്കുകമ്പസാള,  സഭ  മുമ്പസാലകേ
ഒരു  സകമളനതവികലെസാ,  തുടര്ച്ചയസായ  രണ്ടള്ള്  സകമളനങ്ങളവികലെസാ  ലപേടസാവന്നേ  ആലകേ
പേതവിനസാലെള്ള് ദവിവസകസാലെകതകള്ള് വയ്കകണ്ടതുസം,  അപ്രകേസാരസം അതള്ള് ഏതള്ള് സകമളനതവില
വയ്ക്കുനകവസാ ആ സകമളനകമസാ, ലതസാടടുത്തുവരുന്നേ സകമളനകമസാ അവസസാനവിക്കുന്നേതവിനുമുമ്പള്ള്
നവിയമസഭ പ്രസ്തുത ചെടതവില ഏലതങവിലുസം കഭദഗതവി വരുത്തുകേകയസാ അലലങവില ആ ചെടസം
ഉണ്ടസാകകണ്ടതവിലലന്നേള്ള്  തതീരുമസാനവിക്കുകേകയസാ  ലചെയ്യുന്നേ  പേക്ഷസം,  ആ  ചെടതവിനള്ള്
അതവിനുകശഷസം,  അതതള്ള് സസംഗതവികപേസാലലെ,  അപ്രകേസാരസം കഭദഗതവി ലചെയ്ത രൂപേതവില മസാത്രസം
പ്രസാബലെവ്യസം  ഉണ്ടസായവിരവിക്കുകേകയസാ  അഥവസാ  യസാലതസാരു  പ്രസാബലെവ്യവമവിലസാതവിരവിക്കുകേകയസാ
ലചെയ്യുന്നേതുമസാകുന;  എന്നേവിരുന്നേസാലുസം അപ്രകേസാരമുളള ഏലതങവിലുസം കഭദഗതവികയസാ, റദ്ദേസാകകലെസാ
ആ ചെടപ്രകേസാരസം മുനപേള്ള് ലചെയ്തവിടളള ഏലതങവിലുസം സസംഗതവിയുലട സസാധുതയ്ക്കള്ള് ഭസംഗസം വരസാത
വവിധതവിലെസായവിരവികകണ്ടതസാണള്ള്.
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35.  ലറഗുകലെഷനുകേള  ഉണ്ടസാക്കുന്നേതവിനുളള  അധവികേസാരസം.—(1)  കബസാര്ഡവിനള്ള്  ഈ
ആകവിലലെ ആവശവ്യങ്ങള നവിറകവറ്റുന്നേതവിനസായവി, സര്കസാരവിലന മുനകൂര് അനുമതവികയസാലട ഈ
ആകവിനുസം അതവിന കേതീഴവില ഉണ്ടസാകലപട ചെടങ്ങളക്കുസം വവിരുദമലസാത ലറഗുകലെഷനുകേള,
ഗസറള്ള് വവിജസാപേനസം വഴവി,  ഉണ്ടസാകസാവന്നേതസാണള്ള്.

(2)  പ്രതവ്യകേവിച്ചുസം  മുനപേറഞ  അധവികേസാരതവിലന  സസാമസാനവ്യതയ്ക്കള്ള്  ഭസംഗസം  വരസാലത,
കബസാര്ഡവിനള്ള്  തസാലഴ  പേറയുന്നേ  കേസാരവ്യങ്ങലള  സസംബനവിച്ചള്ള്  ലറഗുകലെഷനുകേള
ഉണ്ടസാകസാവന്നേതസാണള്ള്,—

(എ) 11-ാം വകുപള്ള്  (1)-ാം ഉപേവകുപള്ള് പ്രകേസാരസം ഒരു പ്രകതവ്യകേ ആവശവ്യതവിനള്ള്
കവണ്ടവി ആളുകേലള തസാത്കേസാലെവികേമസായവി സഹകേരവിപവിക്കുന്നേതവിനുളള രതീതവി;

(ബവി) 12-ാം വകുപള്ള്  (1)-ാം ഉപേവകുപ്പു പ്രകേസാരസം,  കബസാര്ഡള്ള് കയസാഗസം കചെകരണ്ട
സമയവസം സ്ഥലെവസം നടപേടവിക്രമങ്ങളുസം;

(സവി) 15-ാം വകുപള്ള് (1)-ാം ഉപേവകുപ്പു പ്രകേസാരസം, ധനകേസാരവ്യ സ്റ്റസാനവിസംഗള്ള് കേമവിറവി
അധവികേസാരസം വവിനവികയസാഗവികകണ്ടതുസം ചുമതലെകേള നവിര്വ്വഹവികകണ്ടതുമസായ ധനകേസാരവ്യവമസായവി
ബനലപട അധവികേസാരങ്ങള.

36.  റദ്ദേസാകലുസം     ഒഴവിവസാകലുസം.—(1)  2021-ലലെ  കകേരള  കേളളള്ള്  വവ്യവസസായ  വവികേസന
കബസാര്ഡള്ള് ഓര്ഡവിനനസള്ള്   (2021-ലലെ  103) ഇതവിനസാല റദ്ദേസാകവിയവിരവിക്കുന. 

(2)  അങ്ങലന റദ്ദേസാകവിയവിരുന്നേസാലതലന്നേയുസം പ്രസ്തുത ഓര്ഡവിനനസള്ള്  പ്രകേസാരസം
ലചെയ്തകതസാ   ലചെയ്തതസായവി  കേരുതലപടുന്നേകതസാ ആയ ഏലതങവിലുസം  കേസാരവ്യകമസാ  എടുതകതസാ
എടുതതസായവി   കേരുതലപടുന്നേകതസാ  ആയ ഏലതങവിലുസം  നടപേടവികയസാ  ഇനൗ ആകള്ള് പ്രകേസാരസം
ലചെയ്തതസാകയസാ എടുതതസാകയസാ കേരുതലപകടണ്ടതസാണള്ള്.

കകേരള നവിയമസഭസാ ലസക്രകടറവിയറള്ള്,     എസള്ള്. വവി. ഉണവികൃഷ്ണന നസായര്,
തവിരുവനന്തപുരസം,  ലസക്രടറവി.
2021 ഒക്കടസാബര് 7.
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